
תשמ״ב השש איש
לא♦ מ* ומאורעות: אנשיםס

 ביוני, 6ב־ צפונה, צד,״ל של הטנקים זזו איטר ^
 מאורעות כל עיקבות את בשרשרותיהם מחקו הם *

זה, ליום שקדמו תשמ״ב
 את מרעידה היא חדשה. תקופה פותחת מילחמה כל

 דפוסים יוצרת המציאות, את מטלטלת אמות־הסיפים,
חדשים.
 להיראות עשוי המילחמה, לפני חשוב שנראה מה

 קודם שבלטו אנשים חשיבות. כל כחסר היום למחרת
 עשויים ואחרים הנשייה, בתהום לשקוע עשויים לכן,
על. אל לזנק

 דומה. השפעה היתה למילחמת־־הלכנון
הת לה שקדמו תשמ״ם של החודשים תישעה

 חודשי האחרונים, החודשים שלושת גמדו•
 לאין יותר ארוכה כתקופה נראים חמילחמה,

שיעור.
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*  עלילותיה את תשמ״ב, בסוף לזכור, מסוגל היה י *
את והדהימה שהצחיקה קומית, דמות אותה של •יו

 העליונות לשטיח מתחת אל העדתית הכעייה
האשכנזית.

 פורקן אין העדתי. המרי משתתק התותחים, ברעום
 עדות־ בני של הנפש במעמקי המצטבר לזעם יותר יעיל

הערבים. נגד במילחמה, לו הניתן הפורקן מאשר המיזרח
 ימי מאז הכירוה, השליטים כל עתיקה. תורה זוהי

 את הוכיחה היא תשמ״ב של בישראל הקדמון. האדם
 שקעת תשמ״א, של ההמצאה תמ״י, מיפלגת שוב. עצמה

 הפנתרים כמו תופעות לפניה ששקעו כשם בתשמ״ב
השחורים.

 מן הקיטור להוצאת זו פשוטה שיטה קיימת עוד כל
 פוליטי לגורם סיכוי שום אין העדתי־סוציאלי, הקטר

 הקיימות וההפלייה הדיכוי מתופעות להיבנות המבקש
 כאשר השיטה תהיה במדינת־ישראל. היהודית בחברה

 לחולל נסיון־אמת או פרועה עדתית הסתה — תהיה
אר כמו תיעלם היא — פוליטי מהפך באמצעות שינוי

הלאומ ההתלהבות של הגואה הגל כאשר חול של מון
 ההיסטורי בסיכסוד הנתונה בישראל אותו. מכסה נית
האש לשילטון יותר קל דבר אין הפלסטיני, העם עם

 אלף 250 של רובם רוב כזה. גל לעורר מאשר כנזי
 מנחם של למילחמתם השנה להריע שבאו המפגינים

באו בתל־אביב מלכי־ישראל בכיכר שרון ואריאל בגין וחחתיס חעחהיס
י  לענייני שר־העל של דמותו — השנה באמצע המדינה י

ב כלכלה, ו ק ע ז ר ו ד י ר מ י
קאריקטו־ שד כהתגלסותה נראה מרידוד

 בעיס־ העוסק היהודי הנוכד :אנטי-שמית רה
והשקרן• הרכרכן קי־אוויר,

אח מדינה בכל מובהקת. ישראלית תופעה היה הוא
 אחרי הצחוק, בליסטראות תחת נקבר האיש היה רת,

הציבו החיים מן פרישתו ברבים. התגלתה שתדמיתו
 בדרכו המשיך הוא בישראל מאליה. מובנת היתד, ריים

שהח בממשלה, חבר נשאר הוא דבר. קרה לא כאילו
 הופקד הוא ורבבות. אלפים של ומותם חייהם על ליטה

 מצוקת :המילחמה של ביותר הכאובות הגזרות אחת על
בלבנון. הפליטים

האירגון־הצבאי־ של הכושל המפקד שהיה מי מרידוד,
הר הפיקוד׳ את לידיו קיבל בגין שמנחם לפני הלאומי

 לחזור ביקש ומשונים, רבים בעסקים שהסתבך פתקן
 של יורש״העצר של במעמד ולזכות המדיניים לחיים _

שונות. מהבטחות הבטחות סביבו הפיץ כך לשם בגין.
מה יחולל אשר מקוד־אנרגיה גילה שהוא השאר: בין

הער מדינות־הנפט של השייח׳^ן את יביס עולמית, פיכה
 גם הוא איינשטיין. אלברט של חוקיו את ויפריד ביות

אחת. בנורה כולה רמת־גן את להאיר הבטיח
תיבה :מקור־האנרגיה התגלה בתשמ״ב

 נוכל על־ידי שההמצאה גרוטאות, שד שחורה
:חולף כפירסום הוא אף שזכה אחר, פאתודוגי

י נ . ד ן מ ר כ
 בנורה הוארו לא ביירות שמי כאשר תשמ״ב, בסוף

 מרידור הפך צה״ל, של באבוקות אלא מרידור של
נשאל כאשר חלחלה. אלא צחוק, עוד עוררה שלא דמות

 הפליטים ברבבות לעשות יש מה סודית בהתייעצות
 צה״ל על-ידי נמחקו מחנותיהם אשר בלבנון הפלסטיניים

 ציניות של בתנועת־יד מרידוד השיב האדמה, פני מעל
הסוריים. הקווים לעבר מיזרחה, אותם לגרש :מחרידה

זונה סח נ תשו :אנרחציוא •
ר י ו ג חי לל01א י  סן לפרוש נאלץ וושס־נ של א
בעל־כורחו. הממשלה י•

 חבר־ הואשם שבו המדינה בתולדות הראשון במישפט
ן הורשע בפלילים, ממשלה ו ר ה א א ר י צ ח ־ ו ב  א
קלון. עימן שיש עבירות של בשורה
חסי ראש. הרכין לא כמו,מרידוד, הוא, גם

 כוסו הקירות ככית־המישפט, השתוללו דיו
 זונה, כעל ;השופטת על שהכריזו בסיסמות

 ו״מדי* לאשכנזים ,,מוות הבטיחו זעקות־קרב
ספרדית״. נה

 שממש עונש — בפועל מאסר מפני ניצל אבו־חצירא
 מקומו על לוותר נאלץ הוא אך — ההרשעה מן התבקש

המילחמה. על החליטה שזו לפני עוד שולחן־ד,ממשלה, ליד
 לזמן הפוליטיים סיכוייו את מחקה המילחמה כי יתכן

 והמרי התיסכול תחושות שאת העדתי, הציבור כי רב.
 במילחמה שהשתלהב הראשון היה לנצל, ביקש הוא שלו

 ומלך ישראל מלך בגין, למנחם להריע בהמוניו ונהר
עדות־המיזרח.

 המילחמות שש כל כמו מילחמת-הלכנון,
את טיאטאה ישראל, כתולדות לה שקדמו

מצו המשך את תאפשר והמילחמה המצוקה, משכונות
לצמיתות. קתם

נאנונסיה וגילה :מין #
 תשמ״ב של הראשונים החודשים בתישעה חסרו א ן■
רו לכל התפרסו הם והיתוליים. טראגיים אירועים *
האנושית. ההודיה של הקשת חב

 הילדה של מישפחתה בגורל השתתפה כולה המדינה
ה ו ו א  היא מחרידות. בנסיבות שנרצחה ח, י ל מ ל א נ

 שבאחד מעשי־רצח, של שורה אחרי בדריכות עקבה
י בית־מעצר, של מפקד נקטל מהם נ ו  גבר ן, צ י נ ר
המו כסאדיסט. מותו אחרי שהתגלה ומסביר־פנים, חביב

 שני בוצעו כאשר כפול, בשימוש זכה כפול״ ״רצח שג
זה. מסוג שונים פשעים

ם מעד כאשר ח נ ן מ י ג  שלו, בחדר־האמבטיה ב
 הלאומי מישחק-ד,ניחושים התחדש מיסתוריות, בנסיבות

 השיל- כי שוב שהוכיח בגין, אולם מצב־בריאותו. סביב
התאושש. פסיכו־סומאטית, לבריאות חזק גורם הוא טון

 מכסא• המדינה על מרותו את הטיל הוא
 מקל־ כעזרת המילחסה את וניהל גלגלים,
.הליכה.

מאור בחובו צופן הקרוב העתיד כי ידע לא כאילו ^
 השנה בראשית בגין שקע והותר, די דרמאתיים עות

 העבר מניבכי העלה הוא :בעלת־אוב של במלאכתה
 על כפה כלשהו ספר של פירסום ביגלל מתות. נשמות

שתח ממלכתית, ועדת־חקירה להקמת החלטה הממשלה
 המנהיג שנים 49 לפני נרצח שבהן הנסיבות את קור

ת״א. של ימה חוף על ב ו ר ו ז ו ל ר א ם י-י ח הציוני

ן ע□ ר1מ!ריד •עקבהקירות על פתובזת־יואאה :אבו־חצירא א)הדון הרשעת י ג א איתשטיין חוק• :בו המירקו ל


